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DESCRIPCIÓ
Aquest taller pretén ser una reflexió sobre el valor patrimonial de l’Escola i la seva vinculació al 
món creatiu, a lo llarg dels seus 240 anys d’història.

CONTEXT
L’Escola Llotja de Barcelona ha tingut des de la seva fundació diferents seus i una llarga 
trajectòria vinculada a diferents professionals del món creatiu: artistes, dissenyadors i 
arquitectes.
L’actual seu de St Andreu, de 7000m2, disposa d’un entorn idoni per reflexionar i proposar 
instal·lacions “a cel obert” que interrelacionaran l’art, l’arquitectura i el paisatge. L’art i 
l’arquitectura es retrobaran de nou, recordant que al 1800 l’Escola Llotja o Escuela de Nobles 
Artes era l’escola de Belles Arts i Arquitectura que va acollir a artistes i arquitectes de l’època.
A partir d’aquesta escola naixeria el 1817 l’Escola d’Arquitectura i l’actual Escola de Belles Arts.

CONCEPTE
Proposta d’intervenció en l’espai lliure de l’Escola Llotja de Barcelona aprofitant el  mateix 
entorn de l’escola. El conjunt d’intervencions s’acolliran sota el títol “a cel obert”.
El taller reflexionarà, mostrarà i analitzarà algunes instal·lacions de land-art que serviran com a 
punt de partida per proposar diverses instal·lacions  a l’aire lliure  amb materials propis del 
nostre context i paisatge.
 Les intervencions es crearan per alumnes de l’escola utilitzant materials trobats o retrobats.
A partir d’un concepte i de l’ús d’un o dos materials cada alumne treballarà en la concepció 
d’una instal·lació que podrà tenir caràcter efímer o permanent.

OBJECTIUS
L’objectiu final d’aquest  taller és crear una instal·lació  “a cel obert” que posi en relleu els valors 
creatius de l’escola a lo llarg dels seus 240 anys d’història  i el seu context actual.  
Cada alumne crearà la seva pròpia instal·lació en el lloc que ell consideri més adient utilitzant 
els  materials i les  tècniques que cregui adequades per la seva execució material i conceptual.
L’alumne triarà el lloc o espai lliure de l’entorn de l’escola que li resulti més suggerent per a dur 
a terme la seva proposta. Caldrà valorar l’espai on s’ubicarà la instal·lació (dimensions, 
proporcions, llum, context..)  i caldrà també tenir en compte els materials a usar que hauran de 
ser adients amb els condicions exteriors (pluja,vent, sol…)
Es fotografiarà i documentarà  tot el procés de desenvolupament, muntatge i execució per tal 
de poder fer una exposició conjunta a futur.

ACTIVITATS
El taller consistirà en 9 sessions en les quals es treballarà en el desenvolupament de la idea 
conceptual de la instal·lació fins a la seva execució i materialització a escala 1:1
Lola Domènech arquitecta, conduirà, seguirà i analitzarà el desenvolupament de les 
instal·lacions. A l’inici del taller i com a introducció, Lola Domènech presentarà una xerrada 
“arquitectura i paisatge” on es mostraran projectes d’instal·lacions efímers i  obra pròpia en 
espai urbà.

CALENDARI
Dimarts de 17.30 a 19.30h- 
Lloc: llotja de barcelona-st andreu
Total sessions: 9
març: 4 sessions:dimarts 3/10/17/24/
abril: 4 sessions: dimarts 7/14/21/28
maig: 1 sessió :dimarts 5
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